MĚSTO BEROUN
Rada města Beroun
____________________________________________________________________________________________________________

Sazebník úhrad za poskytování informací
Město Beroun stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jen „sazebník“).
Článek 1
Náklady na pořízení kopií
1.

Pořízení kopií, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo výstupem z tiskárny
(cena za 1 kus):
a) černobílý formát A4
jednostranně
3,00 Kč
oboustranně
4,00 Kč
b) černobílý formát A3
jednostranně
4,00 Kč
oboustranně
7,00 Kč
c) barevný formát A4
jednostranně
15,00 Kč
oboustranně
20,00 Kč
d) barevný formát A3
jednostranně
20,00 Kč
oboustranně
40,00 Kč
V případě poskytnutí fotokopie nebo výstupu z tiskárny ve formě mapy nebo fotografie
se zvyšuje cena jednotlivých formátů na dvojnásobek.

2.

Pořízení elektronických kopií skenováním (cena za 1 stranu):

2,00 Kč

3.

Za pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu než A4 nebo A3 bude účtována skutečná cena
za její pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město Beroun bude
muset uhradit u tohoto poskytovatele.

4.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Beroun se
výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.
Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat

1.

Opatření technických nosičů dat, je-li informace požadována na technickém nosiči dat
(cena za 1 kus):
a) CD-R nebo DVD-R
10,00 Kč
b) Jiný technický nosič dat - podle pořizovací ceny požadovaného nosiče.

2.

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli
1.

Náklady na poštovní služby - budou vyčísleny podle ceníku České pošty, s. p.

2.

Náklady na balné nebudou účtovány při zasílání informací běžnou obálkou do velikosti A4.
V případě zaslání informací speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné
ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

3.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebo jejich odeslání elektronickou poštou
či datovou zprávou do datové schránky žadatele nebude úhrada nákladů na odeslání informací
uplatňována.
Článek 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem

240,-Kč.

Tato sazba je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců města Beroun zařazených
do Městského úřadu Beroun (včetně povinných odvodů zaměstnavatele na sociální
a zdravotní pojištění) podle schváleného rozpočtu na rok 2020.
2.

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána
součtem částek připadajících na každého pracovníka.

3.

Úhradu nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací podle tohoto článku sazebníku lze
požadovat pouze v případě poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Ostatní ustanovení

1.

Celková výše úhrady nákladů za poskytnutí informací se stanoví jako součet jednotlivých
nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací podle tohoto sazebníku.

2.

Jestliže celková výše úhrady nákladů za poskytnutí informace na základě jedné žádosti
nepřesáhnou částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby, úhrada nákladů se nepožaduje.

3.

Požadované úhrady za poskytnutí informací mohou být zaplaceny hotově v pokladně
Městského úřadu Beroun nebo bezhotovostně na účet města Beroun u KB Beroun a.s.,
č.ú. 123-1213850257/0100, variabilní symbol 1905.

4.

Tento sazebník se stanoví na dobu účetního období roku 2021. Dojde-li však v průběhu
účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých
byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník. Tento sazebník se aplikuje a sazby
v něm uvedené platí i v dalších účetních obdobích, dokud nedojde ke změně stanovené výše
sazeb.

5.

Sazebník byl schválen usnesením Rady města Beroun č. 12/58/RM/2021 I. dne 13. 1. 2021
a nabývá účinnosti dne 15. 1. 2021.

V Berouně dne 14. 1. 2021

RNDr. Soňa Chalupová v.r.
starostka města Beroun

